Természetvédelmi prioritások és célkitőzések
Rába és Csörnöc-patak völgye HUON20008 (12155 ha)
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
Kiemelt fontosságú cél a következı fajok/élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi helyzetének fenntartása:
Élıhelyek: (magyar név, kód):
* Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval
(3130)
* Alföldektıl a hegyvidékekig elıforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és CallitrichoBatrachion növényzettel (3260)
* Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel (3270)
* Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó Mocsárrétjei (6440)
* Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)
* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)
* Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor,
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91F0
Fajok: (magyar név, tudományos név)
Vérfő-hangyaboglárka (Maculinea teleius)
Sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis)
Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna)
Erdei szitakötı (Ophiogomphus cecilia)
Dunai ingola (Eudontomyzon mariae)
Réti csík (Misgurnus fossilis)
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
Ragadozó ın (Aspius aspius)
Halványfoltú küllı Gobio albipinnatus
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Nagyfülő denevér (Myotis bechsteini)
Vidra (Lutra lutra)

Természetvédelmi célkitőzések (SDF 6.2 Management)
Általános célkitőzés:
• A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitőzése az azon található, a kijelölés
alapjául szolgáló közösségi jelentıségő fajok és élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi helyzetének megırzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a
Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve
a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

•
•
•

A természetközeli állapotú Rába és holtágai, valamint a Herpenyı (Csörnöc) ágak
és a hozzá kapcsolódó élıvilág kedvezı természetvédelmi helyzetének megırzése,
fenntartása, helyreállítása.
A Rába völgyében még helyenként jelentıs mennyiségben található mocsárrétek, kaszálók kedvezı természetvédelmi helyzetének megırzése, fenntartása, helyenként
helyreállítása.
A Rába völgyében lévı jelentıs keményfás ligeterdık és ártéri maradvány puhafás
ligeterdık kedvezı természetvédelmi helyzetének megırzése, fenntartása.

Specifikus célok:
•

•
•
•

•

•

•

•
•

A Rába jó ökológiai állapotának biztosítása, a vízminıség javítása, a szennyezésének
megakadályozása, a jelölı élıhelyek és a folyó élıvilágának, kiemelten a halállományának, megırzése érdekében. A természetes mederépítı és -bontó folyamatok biztosítása.
A Rába és a Herpenyı (Csörnöc)-patak hosszirányú átjárhatóságának biztosítása. A
duzzasztómővek jól mőködı hallépcsıvel való ellátása, a meglévık mőködésének javítása.
A Herpenyı (Csörnöc)-patak szabályozott és mesterséges szakaszain a természetes
meder és vízjárás helyreállítása.
A Rába és a Herpenyı (Csörnöc)-patak holtágainak megırzése, fenntartása, lehetıség
szerint rehabilitációja. A természetes úton létrejövı új holtágak megfelelı vízpótlásnak biztosítása a kialakulásuktól kezdve. A rekonstruált holtágak hasznosításánál a
természetvédelmi szempontok érvényesítése.
A keményfás ligeterdıkben és egyéb ártéri erdıkben folyamatos, a természetes erdıképnek (fajösszetétel, elegyviszonyok, szerkezet, korosztály) megfelelı erdıborítás
biztosítása, valamint erdei tisztások fenntartása, újak kialakítása. A fahasználatok során a magas kıris és az elegyfajok egyedeinek (gyertyán, mezei juhar, hársak, szilek,
cseresznye) kímélete. Az odvas fák, lábon száradó és földön fekvı holtfa jelenleginél
nagyobb mennyiségben történı biztosítása (megırzése) a hozzá kötıdı állatvilág védelme érdekében. Erdıszegélyek kímélete az erdıhasználat során. A ligeterdık kímélete a vízügyi munkák során.
A Rába-völgyi kaszálók és mocsárrétek kaszálással történı fenntartása, becserjésedett területek helyreállítása és kezelésbe vonása. Az állományokban élı özönnövények
eltávolítása, illetve a megtelepedésük megakadályozása. Ikervár, Nyıgér és
Bejcgyertyános községekben korábban alkalmazott rétöntetés (az idılegesen vagy folyamatosan duzzasztott vízfolyásokból zsilipeken át, a gyepekre történı, alkalmankénti, néhány napig tartó vízkivezetés, árasztás) újbóli bevezetése.
A vérfő-hangyaboglárka ismert populációinak élıhelyén mozaikos kaszálás alkalmazása (májusi vagy részben nyár végi), jelentıs arányú menedék területek fennhagyásával. Inváziós fajok (fıként magas aranyvesszı) terjedésének megakadályozása.
Megfelelı vízellátottság biztosítása, a vízelvezetés megszüntetése.
A sávos bödöncsiga állományának védelme érdekében mederszabályozás, vízterek
áramlási jellemzıinek jelentıs megváltoztatásának elkerülése.
A nagyfülő denevér állományának fenntartása érdekében az idıs erdıállományok
részarányának szinten tartása, emelése, illetve bennük az odvas fák, lábon száradó és
földön fekvı holtfa jelenleginél nagyobb mennyiségben történı biztosítása (megırzése). A búvóhelynek alkalmas odvas fák megırzése az erdészeti munkák során.

•

A vidra állomány védelmében a folyó és állóvizek túlhalászatának elkerülése, ökológiai folyosók biztosítása.

